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Tisztelt Fémkereskedő Partnereink!
A fémkereskedelmi ágazatot alapvetően befolyásoló Fémtörvény néven ismert jogszabályt a
közelmúltban „cserélték”, az ÚJ FÉMTÖRVÉNY” néven ismert 2013. évi CXL törvény a
fémkereskedelemről 2013. november 25., a végrehajtására kiadott 443/2013 (XI.27.)
Kormányrendelet 2013. november 28. napjától hatályos.
A jogszabályok az átvételi és nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket alapjaiban
módosítják, az alábbiakban a fokozatosan hatályba lépő rendelkezéseket az alkalmazási
kötelezettségek időpontjainak feltüntetésével kíséreljük meg összefoglalni:
2013. november 25. napjától hatályos rendelkezések:
FÉMKERESKEDŐK
1) Égetett kábelt kizárólag közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezettől lehet
átvenni
2) Megszűnik a 6 napos tárolási kötelezettség
3) Magánszemélytől történő átvétel kizárólag 18. életévét betöltött személytől
lehetséges.
4) Telephellyel rendelkező fémkereskedő kizárólag a telephelyén, fémkereskedelmi
engedéllyel nem rendelkező telephelyen csak szállítást, fuvarozást végző és a
fémkereskedő közötti szerződéses jogviszony alapján, vagy bérmunka keretében
büntetés- végrehajtási szervnél ill. a foglalkoztatotti létszám 20%- t mindenkor elérő
csökkent munkaképességűeket alkalmazó személynél lehetséges
5) Telephely

nélküli

tevékenységet

folytató

fémkereskedő

a

tulajdonába

került

engedélyköteles anyagot nem tárolhatja, még telephellyel rendelkező fémkereskedőnél
sem
6) Kohászatilag tömbösített formában felkínált anyag megvételét vissza kell utasítani,
kivéve ha a jogszerű szerzést hitelt érdemlően bizonyítja
7) Életbe lép az eddiginél szigorúbb és árnyaltabb szankciórendszer alkalmazása!
ld. bizonyos jogsértések 4 éven belüli második alkalommal bekövetkező bírságolása
esetén adott telephely engedélyének visszavonása
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FIGYELEM! Fémszakmai konferencián elhangzottak szerint jelenleg nincs egységes
bírságolási útmutató, az egyes jogszabályi bizonytalanságokat igyekeznek azonban a
józan ész szabályai szerint értelmezni. Abban azonban egységes a felfogás, hogy az AKO
helyes kitöltése alapkövetelmény, annak tévesztése súlyos szabálytalanságnak minősül!
8) Amennyiben a fémkereskedőnek gyanúja merül fel arra vonatkozóan, hogy számára
jogellenesen szerzett anyagot ajánlottak fel, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes
Fémkereskedelmi Hatóságot és Rendőri Szervet valamint az átvételt meg kell tagadni.
/„Gyanúnak

minősül

e

szempontból

különösen,

ha

a

megvételre

felajánlott

fémkereskedelmi engedélyköteles anyag a fémkereskedelmi vagy a kulturális
örökségvédelmi hatóság honlapján közzétett nyilvántartásban egyedileg beazonosítható
módon szerepel, vagy annak fizikai tulajdonságai, külső megjelenése egyértelműen arra
enged következtetni, hogy az jogsértésből származik.” 2013.CXL.tv. 5.§ (5)/
2013. november 28. napjától hatályos rendelkezések:
1) Életbe lép az ÚJ FAJ- kiosztás: / A rendelet némiképp módosítja a FAJ- ok számozását
és megnevezését /pl. megszűnik az ömlesztett fémhulladék, új FAJ-okat vezet be/
A NAV honlapján 2013. november 29. napi közleményében felhívja a figyelmet arra,
hogy mind az adás- vétel, mind a nyilvántartás, mind a napi adatszolgáltatás ennek
megfelelően teljesítendő /a NAV informatikai Hivatala ennek megfelelően frissíti az
F02 nyomtatványkitöltő programot/.
2) Az új FAJ- kiosztással egyidejűleg meghatározásra kerülnek az ún. „érzékeny FAJ”ok, melyekhez külön átvételi, bizonylatolási, tárolási és nyilvántartási kötelezettségek
is járulnak:
−

az érzékeny FAJ- on vásárolt anyagot az átadó által meghatározott FAJ- on
feltüntetni és a készletbe nyilvántartásba venni, a készletbevallásban külön FAJkód szerint feltüntetni, a telephelyen a többi fémkereskedelmi engedélyköteles
anyagtól elkülönített helyen – fajtától értsd: vtsz.- től függetlenül- kell tárolni,
továbbértékesítéskor ugyan azon a FAJ- kódon feladni

−

FONTOS: az így /2) pont szerint/ vásárolt anyagok legkorábban az
átvételtől számított 4. naptári napon értékesíthetők
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Figyelem! A hivatkozott szakasz nem sorolja „érzékeny” kategóriába, hanem
kivételként említi az egyébként érzékenyként felsorolt, de a gyártó gazdálkodó
szervezeteknél gyártási hulladékként keletkező és általuk értékesített anyagokat.
3) Bevezeti a tevékenység szüneteltetésének fogalmát; ha a kereskedő a fémkereskedelmi
hatósághoz bejelentett és ott nyilvántartott általános nyitvatartási napját tekintve
legalább 1 napig zárva tart, annak időpontját 5 nappal megelőzően írásban be kell
jelenteni a telephely szerint illetékes vámszervhez
4) Nagyobb jelentőséget tulajdonít az engedélykérelem részeként benyújtott/ benyújtandó
helyszínrajznak azáltal, hogy annak tervezett módosítását a változást megelőző 5
nappal korábban a módosított helyszínrajz megküldésével köteles az illetékes
vámszervnek bejelenteni
5) Fémkereskedő a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag ellenértékeként naptári
naponként természetes személy esetén legfeljebb 100 ezer forint, egyéni
vállalkozó és egyéb nem természetes személy esetén legfeljebb 500 ezer forint
összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást, ezért az átadott hulladék ellenértéke a
helyszínen kizárólag 100 ezer ill. 500 ezer forint összegben teljesíthető
készpénzben.
2013. december 25. napjától hatályos rendelkezések:
1) Az átvétel során rögzíteni kell az anyag beszállítására szolgáló szállító jármű
fajtáját, rendszámát, esetleg egyéb megnevezését.
2) A napi adatszolgáltatás során fel kell tüntetni az 1) pontban jelölt szállító jármű
egyedi azonosítójára vonatkozó adatot, valamint a természetes személytől történő
átvétel során a vételi egységárakat.
3) Mindez azt eredményezi, hogy a számítógépes nyilvántartást vezetőknek programmódosítást kell végrehajtani: egy ideig a NAV honlapján közleményben értesítette
a fémkereskedőket arról, hogy kizárólag a jogszabályi megfelelőség biztosítására
végzett átalakítás a program logikai szerkezetének felépítését nem módosítja, ezért
nem kell azt engedélyeztetni- ez a közlemény jelen tájékoztató megjelenésének
napján már nem található
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4) Új ÁNYK- verzió jelent meg: NAV_F02
A napi adatszolgáltatás kizárólag ezen a nyomtatványon teljesíthető.
2014. február 01.
1) A törvény hatályba lépésekor érvényes fémkereskedelmi engedéllyel működő
fémkereskedők

a tevékenységet

eddig az

időpontig folytathatják,

kivéve ha

fémkereskedelmi engedély érvényessége valamint a könyvvizsgálati kötelezettség
teljesítése tekintetében engedély módosítás iránti kérelmet nyújt be. Ebben az esetben a
módosítás iránti kérelem jogerős elbírálásának napjáig folytatható a tevékenység!
FIGYELEM!

A

fémkereskedelmi

engedély

legfeljebb

a

legkorábban

lejáró

környezetvédelmi engedély lejártának időpontjáig adható!
2014. március 01. napjától hatályos rendelkezések:
1.

HATÁLYÁT VESZTI az a rendelkezés, hogy az érzékeny FAJ- on átvett anyagot a 4.
naptári napon lehet legkorábban értékesíteni, így a TÁROLÁSI KÖTELEZETTSÉG
MINDEN TEKINTETBEN MEGSZŰNIK.

2.

ÉRZÉKENY

„FAJ”-

Ú

FÉMKERESKEDELMI

ENGEDÉLYKÖTELES

ANYAGOKAT KIZÁRÓLAG A TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT KÜLÖN
ELJÁRÁSREND SZERINT LEHET MEGVÁSÁROLNI
A kormányrendeletben taxatív felsorolásban meghatározott felismerésre alkalmas
jellemzővel rendelkező fém hulladék átvétele csak a törvényben részletesen szabályozott
eljárásrend szerint történhet.
ÁTVÉTEL KÖZSZOLGÁLTATÓTÓL
A közszolgáltatónál termelődött, ún. érzékeny FAJ – ú anyagok:
− kizárólag írásbeli szerződés alapján, az abban meghatározott fémkereskedő részére
− a közszolgáltató által kiállított külön igazolás átadásával értékesíthetők.
Az

igazolás

adattartalmát

a végrehajtási

rendelet

pontosan

meghatározza:

a

közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet megnevezését, azonosító adatait; a
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fémkereskedő megnevezését, engedélyének számát; az átadott fémkereskedelmi
engedélyköteles anyag megnevezését, vámtarifaszámát, mennyiségét (kg), megjelenési
formáját (pl.: darabolt, egész); amennyiben rendelkezésre áll a fémkereskedelmi
engedélyköteles anyag egyedi azonosítást biztosító jelzését, számát; az átadás helyét és
időpontját; mellékletként az átadott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagról készített
fényképfelvételt.
A közszolgáltató a szerződés hiteles másolatát annak megkötésétől számított 15 napon
belül az illetékes vámszerv részére megküldi, aki a szerződéseket nyilvántartja és
honlapján közzéteszi.
ÁTVÉTEL MAGÁNSZEMÉLYTŐL ÉS GAZDASÁGI TÁRSASÁGTÓL, ÉPÍTÉSIBONTÁSI

VÁLLALKOZÓTÓL

VAGY

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

KÖZSZOLGÁLTATÓTÓL
Az érzékeny FAJ- ú fémek leadása ill. átvétele kizárólag az alábbi eljárás szerint történhet:
−

az ingatlantulajdonos az ingatlanán, a gazdálkodó szervezet és az építési- bontási
vállalkozó a tevékenysége során termelődött, a hulladékgazdálkodási közszolgáltató az
általa elszállított fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítése előtt az illetékes
fémkereskedelmi hatósághoz előzetesen bejelentést köteles tenni /a bejelentésnek
tartalmaznia kell a leadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését,
mennyiségét, a felvásárló fémkereskedő megnevezését, telephelyének címét, az (5)
bekezdésben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tárolásának helyét, a
bejelentő nevét, lakcímét vagy székhelyét, adóazonosító jelét vagy adószámát, telefonos
elérhetőségét és építési- bontási hulladék esetén a bontási engedély számát, a bontás
helyét, a bejelentő székhelyét és adószámát; /a bejelentés elektronikus úton vagy
nyomtatványkitöltő programmal is teljesíthető/

−

a bejelentést követően információcsere megy végbe a vámszerv és a rendőrség között,
melynek célja annak megismerése, hogy rendőrségi szerv feladatkörében merült-e fel
adat a leadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag eltulajdonított volta
tekintetében /5 munkanapon belül/
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−

a fémkereskedelmi hatóság további 5 munkanapon belül írásbeli visszaigazolást küld a
bejelentő és a bejelentésben megjelölt felvásárló fémkereskedő részére.

− A hulladék adásvétele kizárólag az így kiadott visszaigazolás birtokában jöhet létre. A
visszaigazolás számát mind a fémkereskedő nyilvántartásában, mind a napi jelentésben
rögzíteni/ jelenteni kell!
ÁTVÉTEL FÉMKERESKEDŐTŐL
Az érzékeny FAJ- ú fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok fémkereskedők közti
adásvételét és nyomon követését a következő rendelkezések biztosítják:
−

a meghatározott FAJ- ú anyagokat mind az írásbeli megállapodásban, mind az AKO- n
külön tételként kell feltüntetni 2013. 11. 28.- tól!

−

a készlet- nyilvántartásban a többi anyagtól elkülönítetten, a FAJ megjelölésével nyilván
tartani 2013. 11. 28.- tól!

−

a telephelyén a többi fémkereskedelmi engedélyköteles anyagtól elkülönített helyen –
fajtától értsd: vtsz.- től függetlenül- kell tárolni 2013. 11. 28.- tól
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